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 وسجل ةرجلا عند . فلك نودو ام مْسْرلا لواحت نأ مث َةَظَحالُملا 1 يم 6 ل نأ وذ يذ اداب كي ! كب الخأف ءونألا بالم انم
 , ةئفلا كيبلاسأ كف راعَمو ”كبراهَم داَدْرَتَس ُ 0 يدا تل ل

 مْ ليفت ةمزاللا ةَطِسَبلا ةّيماسألا داما ْفيرمَتتَس باتكلا اذه يف
 ةديطرثو يعم قطنملا اذه "ني 'باتكلاف - ُراَبْحَت يذلا عوضؤملل لوم نيكد

 كح دليفُبل ٍفاك : مسَرَو عضَو : ىتلا ةيماسألا .لواشملا 000 ةيوجألا انه دجَتَسف بطلا رظانلا وأ ٍصاخشألا 32 0
 ٍتيطخلا قيفش دّمحأ ٠ ةيبرَملا لإ ةلّقن كرالك مت ٠ يفاغوتوفلار يوتا
 باريإ زيكنرم . ةتعجار

 ه5 ارلكتإ يف عبط - ةظوفع علا قوقح © تتاننب ةبتكحم



 ءايظألا ىلإ ِرَطَلا ْملعم ره مْسرلا مَعَ

 . الف هارت ام قولا لا ىَلَع لحس َتَتنأ ملمرلا يف ةّيماسألا ٍتاراهملا َنِم

 .اهدورو َبَسَح ةّيانعو م ب مباتكلا اذه عيضاوم 'عبات قراهملا هذه ٍقيِقْحَتل

 ٌداوَملا ٌمادختْسا

 ةليكشتب اهؤاريش ُنِكْمُي صاصُرلا مالْقأف . ءاَبلا َلْبق مْ داوم ىلإ فّرعت
 اهّرتْكَأ (8) يب ةَليكْشَتل دبس نابحألا مّظعُم يفو . تاجّردلا ةَنوافَتُم ةعيساو

 | ونه نيم َةَقِلْخُم تاجَرَد

 مَلَق مادختسابف . ,تاودألا 3

 0 ةَقلَتخُم 0 ْمَتْصَت ولما ريشابطعلاو ةفادلا رْبِحلا_مّلَقَو َةشيّرلاو

 وخلا ام . مْسرلا ءانثأ ٍطَّْصلا
 ميرو ٍرْبحلاب ُلَمْفَأَ طاقم

 رق مايا نك مثل راهطال

 ١ جان ليت ىلع لرصخلا

 . دئارجلا ٍرَوُص يف اك ٍرْبَصو ٍةانِب قتلا

 مست اذام ىلع

 روع مو عع
 انملا 0 قاد ملا درت ةميرحس يذلا اولا ا

 وَما 00 ٍصاصّرلا 0 00 ةَمَءالُم ُرتْكأ

 أ ميك نيو ريشابطب ةّصاخو ِنَولُحلا قّرولا ىلَع مسا ولْخَيو

 مالثألا وأ ٍريشابطلا ملا َكناكمإبو . '

 قيل نهدف



 ٍتاَّمَجُملا وأ دماوملا ّنِم ةَطيسَب ا ءادتبإلا 0 8 َ

 هاند ةروصلا فو ٠ اهيكشأ نم "ضيق
 0 لإ 0 يرسل اذه فدْهَيو . ليبق

 | ,لاكشأ

 م كَمامَأ ةليكْشَتلا نوكت َنيحف . رخآلا
 1 ُةَبلاصَتُملا ”طوطحلا كشيفُتو 0

 . نا 0 َكِْيَلَعو 0 ومع كلر ةَماقتْسا طْبَض 0 ٠

 0 0 ٍتافاسّملا ٍديِدْحَت

 اجو « رتاعايطاو راش لوي يارا
 ذاوم يفلتحم يف ةقباَسلا كِتارْح يخْسَت كَل ضبنيف « اقالطناو هَكرح زأ « ةّيبو

 كيسي عوض اك اذإو

 يف بَعْرَت ام زاربإل بَمْنألا مْسرلا ةادأو قّرولا ّحْوَت قي
 ( ال سان لدألا تسأل كلتكل ٠ راحنل ةلعرشوم
 . عوضؤملا َكِلُذ ريوُضَت ىلإ َكْنَدَح يلا تاعابطثالاو تاساسخإلا



1 / 

 0 بدي اذام 01 ا
 «نمنب 4

 لح وكيلا نوه هتيصاوم وراي وانتا لع قديدع زر انة

 كلير اعرضوم اهراتخت ذه ةييرغ ءاشأ نأ َةْيِداَح ريع
 110 لال ةمركا نا ١ صحا رآ يحال

 6 2 61 مك هتيم
 وأ ةٌيندْعَم تاصاصق ْوأ « تاراسك ْوَأ « اًباشعأ وأ « ةراجح وأ « ةشوشم

1" 10 2 0 
 لك يف ٌدجتَس يتلا ءايشألا فالا نم اهاوس وأ افادضأ وأ . تاحِل ْوَأ « َةّيِقَرَو
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 د
 ٍناعْمِإِب ,عوضوملا صحفت

 مهملا نمو

 بام يف لاكشألاو
03 

 ماسجألا لاكشأ العلا ىلإ ناعئإب َرَطْتلا كدوَمَت
 موادو .لاكشألا وله ْفْلْؤت يّ رطوطخلاَو اياوزلا ىإو ٠

 3 .مُسَر تْلأ ايف رومألا وره لْوَح كالؤاستو ث ع

 نيده ين الم كلذ لع برص, يأ
 < امم يِه هيلا ةلئسألاو .َنماَّسّرلا ف
 لوألا ةروصلا

 ىلإ ٍتيبلا اذه ٍضْرَع ةّبسن ام

 مع 8
 يِرْمتَت يذلا .عؤنلا نم امو -

 . كازا كلمشَت ذأ

 باسل نيب مّلقلا كي ا

 ىرت اً) كِعوضْمو َكِنْيع ني ملقا اًمِضاو اهادّم ىلع كعارذ ٌدُمو ماهْثإلا
 اذ

 اًدوعُص كَماهْنإ َّرَحو «تْيبلا ةوُذِل اًثماسُم ّيوْلُعلا ملقا فرط ْلَمْجا

 ىلإ ةبسلاب تيا وع ةلوهسب ُدَدَحَت ةَليسولا مزلعبو .ضْنألا تياسُي ىَح

 كذا . قروصلا يف ىرخألا ميلعَملا اياوزو ضرَعو عافت
 0 0 ل امم

 «طَخلا مْسَر لبق



 تاتا ُمْسَر
 21 0-2 هبط“ ل ع يال ل 52

 ٍةقيرطلو اهبيكرتل كمه ّنإف'.اهينر يف ءادبلا لْبق ادّيج هيلا ٍصّحَنَ
 ها 20 300

 .اهيَّسَر ىلع كل ريبك نوع اهومن

 ايد اَمْهَر وأ يق اًيشَح ناك ْنِإ ظحال .ايَمُمَو هتايس تان لكل نإ
 ال داعألا ُةُث َدَلل ّنأ رْكْذاو .كِلذ سِكعَي_مْسَر بولسأ َراكتنا لواحو
 أ كيج ىف ف رطل تاج قارؤألا نبأ ؛ حلت
 مادختساب ةلَوَْن يفاوتسلا برب رعابطنالا ٌراهظإ كناكئإب نإ .ايلك وأ ايئْرَج

 قِطانَملا ٍلّلظ ْلَب ٍةقِماغ ٍط سي قرولا قورع مسرب ال .اهلا قمع رطوطخ

 . اهقَست نايل اهني ةمياقلا



 ايلا وكول مَجَحَو لكس مسا ءاَب لبق اُريرفت ؛
 وصلا يف سيلا مَعَملاف . اهل هقَلا بزاحلا ُثْيَح

 .نزاوتم قسم قْلَخِل كفو سيباقم حم ماجيفاب

 اياك يلا ودع

 3 ل 00 1

 ' رح الا اميدم راطإلا ري
 .راطإلا َلخاد رو َلَكمَألا فيلأتلا ىرت ىََّح ةلانُمو انُم ةقاطبلا ِكرَح

 7 لكشُي عيماولا يِواَّلا ىدّملا

 اهراشتلاو ناصْغألا رطَمت يان



 'يقبقحلا رهظتلا ”طاقيلا لواحُت ةريشابملا ةدهاشُملاب مُسْرَت انيح . القعم رظنَم كهجاوُي َنيح_مْسّرلا يف ِءْدَبلا ناكم ُةقِرَْم اناس ممل نع

 ا
 ١ نأ هانذأ ةروصلا يف ,

0 

 الذك . عيماشلا ىدّملا

 أ
 _ 1 .حتاف عفز

 ا



 0 راالّظلاو ءْرّضلا ةسارد
 قطيِسَبلا كِتارابتتخا َدْعَب َكَّعَت

 ود اهلمْجَت الالِطَو هيل تاقاطن ماسجألا ىلع قالا ءوَّضلا "ثدْحُي ءالبو رلالّظلاو ِءْرَضلا ىلع أ

 نأ اودجو ةَرِهاطلا مرذه َنويِلطيإلا ضل ٍرْضَع وُاَق طَحل و .ةَمَسَجُم
 ممَسَحُم ءايشألا رار مُهبِكْمُي ةءاضإ دَشَأ ىرخخأو لطم تاقاطن

 : يِ اهتاعارم ينبني يتلا ةئالثلا ٌرومألاو . قولا

 رسوب
 رطل ند يك

8 
 تانيا لوْ دَسَألا ل

 ١ رسم رئلب رذت
 .ةكواطلا ْحْطَس ىلَع طقسا ضل لك



 ووجؤلا ٌمْسَر

 0 مدل ٍصْخَّشلا هْجَو يف "نعمت

 اًساسأ سأّدلا نك اًحجان المع

 جيلى اللا ىب تنبح

 ألا لش نأ د لغأ ناي زج اني ىت الما
2 

 اذإو -. رلالظلا مادختسا ىلَع ٍديعَب 1 ىلإ ةينحس كَمْسَر ناو 0س اهلك

 اخلاَو فنألا فرط نيب ِْجَولا هرج َّنإف ََئالَث تاقاطن ىلإ َسْأَّرلا َتْمَمَل

 اهناكم يف ل ٍورذه عضو َكِيَلَع ُلهَسُي اذهو « امان طَسْوألا ّثْلّتلا لمْ

 ةشهدملا رسايل ٌهالْغَأ ٍرَوُصلا يف ظحال

 م دكا ىلإ وعدي اذهو

 اج 0 ِدجَو ل ل



0 
 اكوف ل مهلا ةعنألاو نانيَعلا

 ِسْأَرلا ٍضْقَح دْنِع انآ . رئاتذألا ”ضِنَحْنت

 ةّضاخب ٍظ ا دسم ره طنب

 : 2 : .اًليلَق نانذألا طولا طخ يف ردم ةيواز اًضَْأ لانو قافر َدَحأ ذألا ا نَع

 ةداع "شوُمرلا نينو . 0 0 0
 كرم ضر مقور هوص
 . كيسفنب تالا هذه 1 رقلتحما تاهاجلا ىف هسار ارحل ةغدر هرعت

 فَلا نوكت ام اًيلاغو 2

 تك اذإو . لقتل



1-5 3 

 ةريدتسُم دالؤألاو لافطألا ْتاَنَق ؟
 0 3 ا َء 3

 ةينبب اًيلاغ رْمُحلا ٍدونُهلا ُهوج يمت

 .ةراديسسا ٌرتكأ ءاسللا ُهوَجُو 4
 لاعفتالا وأ فعلا ٌرِعاشَم ىَدِبَت ٠

 ٍهِجَولا يف هذا 3 .هجَولا يف ةذاحلا



 6 تل ا جلا لَكَشُي
 قب صاحشألا ث

0 

0 
 ا ا 0

 غبي ام طَسْبأ نإ

 ُةالْغَأ نيَمْسُرلا يف



 او قدا 'بِيَتْكَس ل ا 4
 . لاجمل اذه يف ةَدِعاسُملا اطال دب

 ةّييذاحباف ٠ اَكرَحَتم َْأ اًدعاق وأ اًمئاق ٠ ٍصْخَّشلا لا مضَو نكي اهم
 ”عاضؤوألا فلتخم يف 0 اذه 0 ٍظافِحْلِ اًمْوَد انماسْجأ 0 نراوَتلا

 ٍعِضْوَم و 0 رطيسُتتب ر

 ا رلاكشأ ىلإ س رمرُدلا
 قنا يبناحلا

 اًملَخ عدجلا عوجزو

 مسجلا عافدلا ةّلداعُمل

 اًمامأ

>38 



 اهتاكرح يف ٌماسخَألا
 رز نيحَف . ماسجألا يف ٍةَكَرَحلا ,عايطْلا ءاطغإل ًةيفاك طوطخخ ةَعْضب نإ
 هنا فاقك | لع فلرتع كي ردت وأ كِل 00 1 2 م

 007 نيالا 0 لغْفلا ما

1 
0 

 0 را ا ا ظِحالتس ةَريِخلا عَتَك

 ليسا اًضيأ اهو . ةروصلا ,ءاثإل ةمزاللا تامولتملا عيمْجَتِل مثجلا لُكش

 رئقاَسلاو نيعارلا ٍلَّمَع بانت قيرط "نع هنلوتب مسجلا رظافتحا َةّيفْيَك
 5< ٍناليَمو

0 
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 اهب ْتُدْحَي اذام - ُسبالّملا

 لوح ٍيتْخَ ةّبقلاو « يِرَسَبلا مسجلا ايانح بنت سبالملا نأ فيك ظحال
 ًاظحالو لِصافَملا َدْنِع تالا بقار . نّيعارذلا َلْوَح ِنْيمُكلاو « قُْلا ٍرشْوُم

2 
 ةيياث كل "ني وهف .ةيفم بيرد بنُ ربع ريرتس شارف املا اذه يف 1ع كغ دع

 شاملا ٍسبالّملا مْسَر يف ُلالَّظلاو ْرَّضلا ِهيدوُي يذلا يِوَيَحلا ٍرْودلا ع

 0 د





 ةّيعيبَطلا رظانَملا ةَجَلاعُم
 . تافاسُملا اهب ٌريَصْنَم مدن اهليصافَت "تبي لوقحلاو ٍرَجّشلا لاكشأ

 هقزو ىلع (ةيتنوك عزت "ني) ؟يروختط دونمأ لب زل ذهن م
 ٠١ دهألا قِطاَسلا نايل ةيانعب ضيبألا زودبطلا ديف َمدْخشماو «.(أيِلتسي) ايدام
 : ةءاضإ



 سر ىف ةقلشتملا ءاشألاو ياحلو سأل د سا
 نب ربك قوُسلا وئام يف ْ'صْخّشلا وكي اقف . مهدي ةدزا اك َرتسأ
 . اهييفلَح يف ءان ءانب

 ظ
 ا

 نمار قرأ ١ ناتعسإلا ناناع كرو ٠ كلاسأو راش كل قتكَت
 ظ اياوز ظجحال . روظنملا مادختمال ني زاتمُم ل

 درغيو طريق 5 اًدوعص رادجنإلا زا

 ٌرَهظَت ثْيَح - ينابَملا روظْنَم ىلإ ِنيتللا اتْلك يف َكِلْذ
 قلل ابار بشاب يحصل عضل يف هاوس رك

 . ةّيعِقاَوو ادعبو اًهُمَع كِموُسر ءاطغإ
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 َوْحَن هجمت - ذفاوُنلاو باوْبألاو فوقُلا طوطُخت
 5 ل ا ا ل ا 2 51 م»ء

 ايفو . همسرت تنأو دهشملا ُهنِم بكرت يذلا عافترإلا َوُه رظنلا ىوَتْسُسو

 نم ىلَْأ ٌرِئاَلا ذإ « ولاع رظَنلا ىويْسُم ُهالْعَأ ةروّصلا

 ينابملا ىلإ سلب اًدجج ضيف ٍرِظاَلا
 نو 2 رٍطانلا نع

 ككل



 رطوطخلا ةََماسُمب كَمامُأ كمل دم ءالّذلا يف
01 2 0 

 هجن يلا اياوُزلاو ورثه ر
 اك ىنملا يناج نأ فنك يجدومت 0

 يشالّتلا طن جاوا مْعُيو . نب
 مْ ا

 شالت يطْقُن ىلإ وٍروُظْنم طخ لك
2 

 . وسفن رطل ىوتنُم ىلع ناوُدْبت انف

 يثالثلا ُهَطْقْن

 عون ةَفلَتخم ةّيروظنَم لكاشَم َكُهِباجُت يِلِخاَدلا ِرْنملا اذه يف

 ةيروطنملا طوطخلا إف ىَرحَألل اهُثدِحاو ٍةِاَتُم اياوز يف ثاثألا عت



 ١ ةتوافتملا ءايطألا ني ريك ىلَع يِقودنصلا لكشلا دم "قيطَت كمبو
 000 تل 1 ل ا 7

 .اهروظنم طوطخ َلخاد ءايشألا هيدر درَعَيو ٠ مسرت نأ لبق ركف . موجحلا

 .لَ نّسَحتو تك دب ءابنألا ةطَحالُم ىلع كَم "بردت كلذ
4 



 (ُهَصِقنل ْعُطقلا) تاَيجَليلْمالا

 ًتَمِسُر ةرئاد الإ عقاولا يف ُجَليلْهِإلا امو . ٍتاجّليلْهِإ

 رم مصر كناكمإبو ةَرَشابُم اوم يف بلع )١( ةروصلا

 0 ٍةودنصلا راطالا مْسَر يغبنيف ( ةّروصلا)



 قفحا ةئكعملا ةروضلا نو ٠ ةيراقكإ هر
0 

 طلال 0 فاح

 َةَكَرَح يِكحَت ًطوطخو اًلاكشأ

 ٌةروصلا ىقبَتو .هَباييسلاو ءامل

 . ىوضُقلا اهِفارْطَأ ين ىشالتت
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 0 ا
 « ناكمب ةلوهسلاو ةعرسلا نم ودْبَي وهو . ُةَعْ

 2 امل ف انتدحت دل . ير

 لبر اعنم را نإ 0000 يروتاكيراكلا مْسَرلا 5

 نأ ردو . روثاكيراكلا هر باتكلا اذه يف مْسرلا

 .رطنلا لَ يف ملل مل : يه ولاكشنب منا ىف
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